Corona maatregelen; hoe gaan we hier bij de opvang mee om:
Als kinderopvangorganisatie blijven we tijdens de coronacrisis onze vertrouwde opvang bieden aan kinderen
van ouders met cruciale en vitale beroepen. De Koningsbeer is elke werkdag beschikbaar voor noodopvang
voor kinderen van 0-12 jaar. Kinderen tot 4 jaar worden opgevangen bij het kinderdagverblijf. Kinderen van
4- 12 jaar in de Aula van de Vonder (hoofdingang school)
Voor de veiligheid van de kinderen, van de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en van de ouders
houden wij ons onder meer aan de richtlijnen van het RIVM. Ook hebben we afgestemd met de gemeenten
en andere samenwerkende partners. Graag delen wij hierbij welke afspraken we hebben gemaakt voor een
veilige kinderopvang.
Klachtenvrij
· Er gaat niemand aan het werk met de volgende gezondheidsklachten:
verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts.
· Er worden geen kinderen opgevangen met de volgende gezondheidsklachten:
verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts.
· Kinderen mogen worden gebracht door één persoon, die zelf ook klachtenvrij is.
· Om het verspreidingsrisico van het virus te voorkomen, splitsen we zoveel mogelijk op in kleinere groepjes.
· Krijgt je kind in de loop van de dag de volgende gezondheidsklachten:
verkouden, hoesten, keelpijn, koorts? Dan moet je je kind zo snel mogelijk komen ophalen. Om het gevaar
op de besmetting zo klein mogelijk te maken, zetten we een kind met gezondheidsklachten apart van de
groep, uiteraard met een pedagogisch medewerker of leerkracht.
Hygiëne
· Handen wassen voor het eten, na het spelen binnen en buiten, na wc-bezoek en het verschonen en op alle
andere momenten waarbij het logisch is om je handen te wassen.
· Pedagogisch medewerkers mogen desinfecterende hand gel gebruiken of maken bij het verschonen gebruik
van handschoentjes.
· We gebruiken papieren handdoekjes en tissues.
· We hoesten en niesen in de binnenkant van de elle boog.
· Deurklinken, handgrepen, speelmatten en toiletruimtes worden dagelijks schoongemaakt.
Vertrouwde opvang
· De noodopvang vindt in principe plaats op 1 locatie.
· We bieden daarbij zoveel als mogelijk opvang in de vertrouwde omgeving van de kinderen.
· Kinderen worden opgevangen door de medewerkers die dat altijd al doen, tenzij we hierover andere
afspraken maken. Wij houden rekening met de groepsgrootte.
Voor de veiligheid verwachten we van de ouders bij het brengen en halen:
. Houd minimaal 1,5 meter afstand waar mogelijk.
· Eén persoon brengt en haalt. De hoofdingang aan de Bernhardstraat is op slot en blijft de hele dag op slot,
u kunt de kinderen brengen via de schuifdeur van de groep (dus via de buitenruimte), op deze manier is er
voldoende afstand tussen ouders mogelijk
· Indien kinderen zelf naar binnen kunnen lopen, dan blijft de ouder buiten en de leidster bespreekt op
gepaste afstand de overdracht.
. Indien een kindje nog niet kan lopen, zorgen wij dat er een speelmat of andere speelplek klaarligt voor de
baby, u mag dan wel de groep op komen en de baby weg leggen op de speelmat of in de wipstoel.

. De tassen van de kinderen mogen jullie bij de deur zetten, wij zullen er dan voor zorgen dat we de spullen
uit de tas halen en opbergen
· Kom je tegelijk aan met nog een ouder, wacht dan buiten op gepaste afstand.
· We schudden geen handen en pakken bij voorkeur de kinderen ook niet van u over, zo kunnen we de
gepaste afstand in acht houden.
· We houden de overdracht kort, maar wel warm.
. Bij het ophalen mag u ook buiten wachten bij de buitendeur van de groep. Wij zullen dan uw kindje hun jas
aandoen en zorgen dat de tas klaar staat. Een baby mag u binnen ophalen via de buitendeur van de groep,
hou dan de 1.5 m afstand met de leidsters in acht.
Heb je als ouder na de overdracht nog vragen? Stel ze bij voorkeur via de e-mail, Bitcare of telefonisch.
Let op! We zorgen ervoor dat er niet te veel mensen in een ruimte bij elkaar zijn, zowel binnen als buiten,
maar de landelijke richtlijn van 1,5 meter afstand houden kunnen we tijdens de kinderopvang niet altijd
waarmaken. Net zoals in de zorg is deze norm onmogelijk, omdat we in fysiek contact zijn met de kinderen.
Bijvoorbeeld om een luier te verschonen, of om een kind te troosten. Kinderen tot 12 jaar hoeven zich niet
te houden aan de richtlijn van 1,5 meter afstand. Zij mogen gewoon samen spelen. Ook dit is conform de
richtlijnen van het RIVM.
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, of een opmerking? Stuur ons bij voorkeur een mailtje
via info@dekoningsbeer.nl , of neem telefonisch contact op via 06-15 30 87 51

